
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                 CONCURSO LITERÁRIO  

              “Um mundo, um abraço”  
             (LINHA INFANTIL) -  UMA PEQUENA HISTÓRIA 

 
                             EDIÇÃO 1 
                          

Empresa realizadora – GIOSTRI EDITORA LTDA. – SP -  

Editora especializada em autores nacionais, fundada há mais de quinze anos, com mais de mil 

e quinhentos títulos publicados.  

Referência nacional em publicações na área de teatro, a GIOSTRI possui livrarias próprias, 

teatro, cafeteria, bar e salas de ensaio e audições.  

Gêneros publicados pela GIOSTRI: infantil; infantojuvenil; contos; crônicas; novelas literárias; 

romances; teatro; pesquisas; psicanálise e humanidades.  

 

DO CONCURSO 

O concurso literário da GIOSTRI tem por finalidade incentivar a criação literária de narrativas 

infantis escritas por brasileiras (os), escritoras (os) já publicados ou inéditos. Não há taxas para 

o concurso, que prevê premiação de uma publicação financiada integralmente por nós e ilustrada 

por Toni D’Agostinho através do selo GIOSTRINHO. 

O tema do concurso é “Um mundo, um abraço”, alusivo à situação atual de crise ocasionada pela 

covid-19 e as perspectivas de mudança social e cultural nos tempos que virão e voltado para a 

infância, para as possibilidades de repensar as brincadeiras, a vida, a escola, as relações 

interpessoais.  

A GIOSTRI entende que com a PANDEMIA de 2020 e com todas as novas maneiras de viver 

que estão se definindo no mundo e, sobretudo, em nosso país, o nosso futuro apresentará novas 

perspectivas aos pequenos e pequenas, seja na literatura, na pedagogia, nas relações familiares 

e entre amigos. Queremos que sejam pensados as crianças e o mundo e o abraço, sendo o 

abraço uma referência ao abraçar e ao encantamento. 

 

Todos as pessoas interessadas deverão criar uma narrativa literária infantil considerando-se as 

seguintes condições: 

 



 

 
 

 

 Todas as narrativas devem ser de um só autor e ou autora.  

 Não serão aceitos textos de dupla autoria.  

 A narrativa enviada não poderá ser publicada em outro veículo ou canal durante todo o 

período do certame, sob pena de desclassificação automática. 

 Cada participante poderá mandar no máximo uma só narrativa infantil, sob pena de 

desclassificação automática do concurso caso mande dois ou mais contos.  

 

O concurso literário da GIOSTRI contemplará uma só pessoa. E também selecionará dez obras 

infantis para menção honrosa. 

 

DA INSCRIÇÃO 

Estão aptos a participar do concurso literário da GIOSTRI cidadãos brasileiros residentes no país 

e ou estrangeiros radicados no Brasil há pelo menos dez anos, que sejam maiores de dezoito 

anos e que aceitem todas as regras estabelecidas pela organização da GIOSTRI.  

 

DOS PROCEDIMENTOS 

 As NARRATIVAS INFANTIS devem estar digitadas em fonte Times New Roman, 

tamanho 12, entrelinha 1,5, em página formato A4. Os limites propostos para o número 

de páginas são de no mínimo 1 página e no máximo de 3 páginas; no entanto, a 

comissão julgadora poderá, a seu critério, escolher e premiar OBRAS com menor ou 

maior número de páginas, se assim considerar conveniente. 

 As NARRATIVAS INFANTIS devem conter sinopse em sua página de rosto, que não 

será computada como número de página dos contos. A sinopse deverá conter entre três 

e cinco linhas, também em fonte Times New Roman, tamanho 12, em página formato 

A4, entrelinha 1,5. 

 As NARRATIVAS INFANTIS devem conter título e o pseudônimo do autor ou autora. (É 

fundamental que os demais dados pessoais estejam corretamente apresentados na ficha 

de inscrição).  

 As inscrições, assim como o texto e todas as informações devidas, devem ser enviadas 

para o e-mail concurso@giostrieditora.com.br, não sendo aceito material entregue de 

outra forma. 

DO PRAZO DE ENTREGA 

28 de agosto de 2020 (23H59M) 

 

mailto:concurso@giostrieditora.com.br


 

 
 

 

 

 

DOS AVALIADORES 

 As análises serão constituídas por três profissionais pedagógicas, assim como por dois 

especialistas em literatura infantil. A primeira análise ficará sob responsabilidade das 

profissionais, que selecionarão os melhores textos, para então os enviarem aos 

especialistas em literatura infantil, que, por fim, selecionarão a obra contemplada e 

também os textos de menção honrosa; 

 Os avaliadores possuirão total autonomia, respeitando, naturalmente, os critérios de 

avaliação, em seguida apresentados; 

 A decisão dos avaliadores, efetivamente fundamentada, será definitiva, isto é, não 

caberão recursos relativos a elas. 

 Nenhum dos avaliadores terá acesso à identidade das (dos) participantes, sequer aos 

nomes artísticos, ficando disponíveis aos avaliadores apenas o texto ficcional com título, 

conteúdo e pseudônimo. 

 DOS CRITÉRIOS 

 

Os critérios de análise, a serem efetivados por pontuação, considerarão as seguintes referências: 

olhar pedagógico; ludicidade; linguagem; linearidade; potencial narrativo; força das personagens.  

Tais critérios são entendidos conforme as seguintes definições, apresentadas a título de 

esclarecimento para todos os participantes: 

 OLHAR PEDAGÓGICO: entende-se por olhar pedagógico o foco dado à obra para fins de ensino 

e aprendizagem diante do tema apresentado. 

 LUDICIDADE: entende-se por ludicidade a força da obra para fins de jogos e brincadeiras diante 

do tema apresentado.  

 LINGUAGEM: entende-se por linguagem a capacidade de comunicar a criança através do tema e 

narrativas apresentados, o olhar voltado para a temática infantil, a maneira, o modo, o modelo. 

 LINEARIDADE: entende-se por linearidade a apresentação da obra, sendo linear e ou não-linear, 

não importando se uma ou outra, desde que tenha coerência e comece e termine a história. 

 POTENCIAL NARRATIVO: entende-se por potencial narrativo a força da história, da proposta do 

participante, se aquilo que se propõe na obra foi efetivamente alcançado e se tem relevância 

literária.  

 FORÇA DAS PERSONAGENS: entende-se por força das personagens a relação de 

verossimilhança que as personagens da obra infantil trarão aos pequenos e pequenas. Uma 

personagem com força é aquela que possui a sua identidade apresentada de maneira singular.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 DA PONTUAÇÃO 

 

 

 OLHAR PEDAGÓGICO: 4 PONTOS 

  LUDICIDADE: 2 PONTOS 

 LINGUAGEM: 2 PONTOS 

 LINEARIDADE: 2 PONTOS 

 POTENCIAL NARRATIVO: 3 PONTOS 

 FORÇA DAS PERSONAGENS: 2 PONTOS 

 

 

DA PREMIAÇÃO 

 

 Uma OBRA será selecionada por mérito literário para ser editada pela GIOSTRI, através 

de seu selo editorial infantil GIOSTRINHO sem qualquer custo para o ganhador (a). E a 

obra ganhadora terá revisão final, editoração, ilustração, impressão e comercialização 

sob a responsabilidade da GIOSTRI. 

 

E haverá menção honrosa aos dez melhores textos infantis, como forma de agradecimento e 

incentivo AOS PARTICIPANTES.  

 

DA EDIÇÃO DA OBRA 

 

A obra infantil contemplada será publicada pela GIOSTRINHO em uma edição com características 

especificadas a seguir: a referida edição será de 600 unidades de livros, com formato 23cm x 23cm (que 

poderá ser alterado para 21cm x 29cm), sendo utilizados cinquenta exemplares para divulgação, dos quais 

o contemplado (a)  em comum acordo concorda em não receber Direitos Autorais sobre os mesmos, 

ficando, portanto, quinhentos e cinquenta exemplares, dos quais mais cinquenta exemplares serão cedidos 

para bibliotecas municipais da cidade de São Paulo, dos quais o contemplado (a) em comum acordo 

concorda em não receber Direitos Autorais sobre os mesmos, ficando, portanto, quinhentos exemplares 

para comercialização, sendo os mesmos pagos ao autor (a) contemplado (a) através de livros, sendo 50 

(cinquenta) unidades de livros como pagamento integral de Direitos de Autor, não ficando nada mais a ser 

acertado pela editora ao contemplado (a).  

 

 

A OBRA TERÁ O TÍTULO DADO pela pessoa contemplada já estabelecido em ficha de inscrição. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

DO LANÇAMENTO DA OBRA 

 

O lançamento da obra poderá ocorrer presencialmente, desde que para isso a situação 

pandêmica esteja sob controle. Ou acontecerá por meio de LIVES e ou atividades on-line, de 

modo que se efetive a existência da obra e de seu autor (a). Em caso de ser lançamento 

presencial, a GIOSTRI, junto ao contemplado e ou contemplada, organizará e verificará as 

melhores formas e maneiras de viabilizar o lançamento, podendo ser feito isoladamente na 

cidade do autor ou autora, ou em São Paulo, ou como for definido, em comum acordo, entre 

todos, sendo todos, a autora ou autor premiados e a organização da GIOSTRI. 

 

DOS DADOS PESSOAIS DOS PARTICIPANTES 

  

A GIOSTRI, responsável pelo concurso e pelo recebimento de todos os dados dos participantes, 

desde já, afirma e garante que todos os dados pessoais enviados a fim da participação do 

concurso literário da GIOSTRI – “UM MUNDO, UM ABRAÇO” - (LINHA INFANTIL) - UMA 

PEQUENA HISTÓRIA - EDIÇÃO 1 -  são única e exclusivamente para fins de identificação interna 

e que nenhum dos dados será transferido para terceiros, ficando os dados pessoais dos 

participantes arquivados e de conhecimento exclusivo da GIOSTRI, que, por sua vez, poderá 

enviar a todos os participantes informações do concurso e da própria GIOSTRI, como 

lançamentos, ações culturais e publicidades referentes à literatura e teatro.  

 

DA DIVULGAÇÃO DO (a) CONTEMPLADO (a) 

 

Para fins de comunicação integrada e recebimento de informações gerais sobre andamentos, 

todos os participantes do concurso literário da GIOSTRI – “UM MUNDO, UM ABRAÇO” - (LINHA 

INFANTIL) - UMA PEQUENA HISTÓRIA - EDIÇÃO 1 –- deverão seguir os dois perfis de 

Instagram da GIOSTRI, sendo: @giostrieditora e @giostricultural – sendo que o @giostricultural 

será o perfil que mais divulgará os andamentos de todos os passos e prazos. E também a 

GIOSTRI comunicará ao contemplado (a) por e-mail e ou telefone, caso seja necessário.  

                       DATA DE DIVULGAÇÃO DO (a) CONTEMPLADO (a) 

                                          21 de setembro de 2020 (até 23H59M) 

           ======================================================= 

São Paulo, 24 de julho de 2020.                                                                  Giostri editora Ltda. 

 



 

 
 

 

                                  

 

                                        FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: 

NOME NAS ARTES: 

PSEUDÔNIMO: 

RG: 

CPF: 

ENDEREÇO COMPLETO (com bairro, cidade, estado e CEP): 

E-MAIL:  

TELEFONES DE CONTATO COM DDD: 

TÍTULO DA OBRA: 

BIOGRAFIA EM CINCO LINHAS (descrever formação, se possui obras publicadas e um pouco 

sobre a própria trajetória):  
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                                  DECLARAÇÃO 

 

 

 

Eu, ______________________, RG________________, CPF __________________, 

pleno (a) de minhas faculdades mentais, DECLARO estar de acordo com todas as 

especificações apresentadas no regulamento do concurso literário da GIOSTRI – “UM 

MUNDO, UM ABRAÇO” -  (LINHA INFANTIL) - UMA PEQUENA HISTÓRIA - EDIÇÃO 1, de 

modo que a minha participação nele é de livre e espontânea vontade e que a obra por mim 

apresentada é inédita e de minha autoria e não está em nenhum outro concurso em território 

brasileiro e nem fora do país. 

 

DECLARO ainda que a temática abordada por mim nesta obra submetida ao concurso é ficcional 

e em nada denigre, humilha e ou ataca nada ou ninguém, ficando EU efetivamente responsável 

pelo conteúdo por mim apresentado.  

 

DECLARO também que estou de acordo com a divulgação de minha obra e de minha imagem, 

caso eu seja o contemplado (a) no concurso e que me coloco à disposição para ações de 

promoção da obra, desde que dialogadas com a organizadora do concurso e que seja através 

de diálogo em comum acordo para ambas as partes.  

 

DECLARO por fim que compreendi que o material por mim enviado será avaliado e aprovado ou 

não, através dos critérios estabelecidos e que os mesmos, em caso de não premiação, serão 

deletados e não utilizados pela organizadora GIOSTRI em hipótese alguma.  

 

 

               ________________________, ______ de ______________ de 2020. 

 

 

 

                                        Nome legível do participante - RG 


